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HIRE YOUNGSTOWN ES KÖRNYÉKÉRŐL 
<rek s társadalmi osztályok sze
rint osztályozza. Nem lehet az or
szágban sem katholikus, sem pro
testáns, sem zsidó más mint ma-
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Hirek a ref. egyház 
Lelkész: Geremlay László. Ma-
honing Ave. Telefon Bell 142, Auto
matic 4297. Gondnok Géressy Sán
dor, 413 Dakota St. Tolefon Auto
matic 4771. Pénztáros Sebők Gá
bor, 741 Mahoning Ave. Telefonjai, 
mint a lelkészé. 

Julius 25-én kereszteltettek: 
1. Göncz József és neje Horváth 

Mária fia János névre. Ker. szül.: 
Török Bertalan és neje Murányi 
Mária. 

2. Horváth András Berta 
Zsófia fia István és László névre. 
Ker. szül.: Czinke István és Far
kas Péterné szül. Nagy Srzsébet. 

HAZAVÁNDORLÓ MAGYAROK 

Az óhazába való viszavándorlás 
ismét megfosztotta a youngstowni 
magyarságot két derék magyar 
embertől és egy nőtől. Az elmúlt 

szombaton ment haza Herczeg 
András és neje Szabolcs megye 
Varsány községbe és Séra Gábor 
Zemplén megye Páczin községbe. 

Tekintettel arra, hogy két ma
gyar embefr és egy nő távozott el 
tőlünk, azért számtalan kísérő
jük volt, akik az Erie dipóra össze 
jöttök a végbucsura. Többek kö-
aött ott láttuk a református egy
ház lelkészét, Nt. Gerenday Lász
lót is, a kinek egészsége nem a 
legjobban szolgál, mégis kijött 
bacsut venni hü presbiterétől Her
czeg Andrástól és nejétől, ugy-
rzintén Séra Gábortól, az egyház 
régi hü tagjától. 

Kötelességemnek tartom rámu
tatni arra, rogy kit vesztettünk el 
mi különösen a református egy
ház tagjai Herczeg András és 
Séra Gábor testvéreinkben. Her-
efceg András négy és fél éven ke-

''tesztül küzdött, fáradozott az 
egyház előhaladásáért és fentar-
tasáért. Igazán elmondhatjuk, a 
fik az ő munkáját ismertük ugy 
a múltban, mint a jelenben, hogy 
óriási érdeme van abban, hogy a 
youngstowni ref„ egyház megsza
badult az összes adósságtól és 
hogy 6000 dollár készpénzzel ren 
delkezik. Herczeg András kevés 
hónapot mulasztott el négy és fél 
éven át, hogy ne fáradozott volna 
kollektálás idején az egyház javá
ra, úgyszintén akár bazár, ban
ket, bál volt rendezve az egyház 
és egylet érdekében, mindjig oz 
elsők között volt az adakozásban 
és mindig az elsők között volt a 
fáradozásban, de nemcsak o, ha
nem az ő kedves neje is ép oly hü 
munkát végzett. Mrs. Hie rezeg 
épen ugy, mint férje, szivén visel 

HAROLD H. 

H U L L  
jelenlegi 

Prosecuting Attorney ' 
(megyei ügyész) 

kéri az ön támogatását, 
hogy újból elnyerje a jelölt

séget 

AZ AUGUSZTUS 10 ÉN 
. MEGTARTANDÓ 

SLŐ VÁLASZTÁSOKON 
A REPUBLIKÁNUS 

TICKETEN 
\ 

Eddigi öiunkám minden
esetre fejogosit arra. hogy 
kérjem Mahoning megye vá
lasztóinak pártolását. ^ 

Elvem: "Egyforma igaz
ság mindenkinek. Gazdag
nak, szegénynek egyaránt." 

te az egyháznak és egyeltének 
mindenféle ügyes-bajos dolgát. 
Bátran lehet elmondani, hogy 
krisztusi szeretettel ragaszkodj 
tak az ő hitükhöz és egyházukhoz. 

„Ily nemes gondolkozású és tettü 
ki't léleknek mit tudunk mást kí
vánni az ő utjukban, mint azt, 
hogy Istennek oltalma alatt te
gyék meg az utat és Istennek ál
dása legyen rajtuk odahaza az 
itt végzett hü munkájukért, me
lyet az emberi nem nevében tet
tek. 
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Séra Gábor testvérünkben szin
tén sokat vesztettünk. Régi hü 
tagja volt az egyháznak. Minden 
vasárnap ott láttuk az istentiszte
leten. Örvendett, aki közelében 
foglalhatott hjelyet, mert az ég 
oljr hangal áldotta meg, hogyha 
ő az ajkát énekre nyitotta, gyö
nyörűség volt hallgatni, amint 
magasztalta az ő Istenének nevét. 
Tgen nagy segitségére volt a gyii 
1 ékezetnek az éneklésben és az ő 
tudományát nem zárta az ő szivé
be, hanem többeknek kitárta. So
kaktól hallottam, hogy Séra Gá
bortól tanulta meg az egyházi 
énekeket, úgyszintén halottvir
rasztásokon és temetéseken sok 
helyen megjelent és nagy segéit-
ségére volt a gyászoló gyülekezet 
nek. 

Ilyen embereknek az elvesztése 
hogy ne fájna azoknak, akik kö
zelebbről Üsmerték őket. Ezért 
volt az, hogy az elmúlt szomba
ton, mikor az utolsó Isten hozzád 
elhangzott és a vonat elindult ve
lük a dipóról, a legkeményebb szi-
vü embernek) is elszorult a szive. 
Azoknak is ott csillogott a sze
meikben a köny, a gyengébb szí
vűek pedig záporként hullatták 
az ő könyeiket. Ezen sorok Író
ja nagyon fukarkodik a dicséret 
osztásokkal, de ezen emberek rá
szolgáltak arra itten Amerikában 
az ő tetteikkel, hogy eltávozásuk 
alkalmával a nyilvánosság; elé tár 
juk az ő cselekedeteiket. 

A minden-ható Isten adjon nekik 
szerencsét az utazáshoz, erőt és 
egészséget, hogy viszont találkoz 
Itassanak odahaza az ő szeretteik 

Istennek áldása legyen rajtuk 
az ő életükben. Ez a ref. egyház 
erőijáróinak kívánsága hü tag-
testvéreik számára. 

A zsidó-kérdéshez 
Az amerikai magyar reformátu

sok egyik lapjában, a "Magyar 
Egyház "-ban oljvassuk a követ
kező figyelemre méltó sorokat: 

"Korunkban mind erősebb és 
erősebb mértékben nyomul elő
térbe a zsidó-kérdés. Nemcsak 
szülő hazánkban, hanem széles e 
világon mindenütt foglalkoznak 
vele s bizony, a mi kereszténysé
günknek nem nagyon válik di
csőségére az a türelmetlenség, a 
melylyel é kérdést kezelik. Ha
zánkban a leghatározottabb zsi
dóellenes (antiszemita) párt ala
kult ki ugy a politikai, mint a tár
sadalmi életben. Politikai téren 
a keresztyén egyesülés pártja, 
társadalmi téren pedig az "ébre
dő magyarok" cim alatt tömörü
lők testesitik azt meg. Szó sincs 
róla, szükség van a keresztyének 
egyesülésére, szükség van arra is, 
hogy évszázados tunyaságából 
ébredjen a magyar, de sem keres/ 
térrységünkhöz, sem magyarsá
gunkhoz nem méltó az, hogy ébre
désünk első szava az antiszemi
tizmus legyen. Saját magunk 
leal ázása és szegénységi bizonyít
ványa f!T. 

Odahaza a zsidókkal azonosít
ják a bolsevizmust és a nagyhan
gú izgatók egyetemesen ráolvas
sák a zsidókra a hazaárulás vád
ját. Támpontot találnak abban a 
tényben, hogy a bolsevikik között 
feltűnően sok volt a zsidó és hogy 
velük kapcsolatban egy pár való
ban botrányos hazaárulási eset 
derült ki. A túlzók azonban el
feledik azt, hogy nemcsak zsidók 
voltak a bolsevikik s nemcsak a 
zsidók közül kerülnek ki haza
árulók., És elfeledik azt, hogy a 
zsidók közt is vannak számosan*, 
okikre a legrosszabb akarattal 
sem lehet ráfogni a bolsevizmus 
vádját és vannak tekintélyes szám 
ban olyanok, akik a hazafiasság 
szempontjából is kiállót fák a tiiz-
nróbát. Mi is megemlékeztünk 
már pL arról a kolozsvári rabbi 
ról, a ki a Bukarestből nyakára 
küldött oláhzsidó rabbi előtt egy
szerűen bezárta temploma ajtaját 
s nem engedte meg, hogy onnan a 
magyarok ellen támadást intéz
zenek. Most egy másik rabbiról 
olvasunk a hazai hirek közt. Ez
úttal Kecskeméti Lipót nagyvára
li főrabbiról szól az eldugott hír. 

Valami egyházi ünnepük volt, a 
melyen a rabbi a többek között 
ezt mondta : 

"Soha 'sem nyugszunk bele ab
ba, hogy bárki is kétségbe vonja 
magyar voltunkat és leginkább 
tiltakozunk akkor, amikor Romá
nia minket idegen nemzetiségű
eknek akar feltüntetni" 

A katonai parancsnokság ez
ért a beszédért letartóztatta a rab 
hit és lázitás büntette miatt a had 
bíróság elé állította. 

Amikor a hazafiasságnak ilyen 
•.zép példái állanak előttünk, — 
i mikor politikai vezérembereink 
között is vannak olyan kiváló zsi
dó férfiak, a kiknek magyarsá
gához még csa,k kétség sem fér: 
?zabad-e komoly gondolkozású 
keresztyénnek általánosítani s 
"feszítsd meg"-et kiáltani egy 
egész fajra? Az izgatók azonban 
mindig elhallgatják, a mi nem az 
ő céljaikat szolgálja. És ezzel 
már önmagukra mondanak itéle-

í tet-
Készen vagyunk rá, hogy fel

fogásunkért mindenféle gyanú
nak leszünk kitéve. Olvasóink 
izoiiban ne feledjék el, hogy a 
inikor igv irunk, nem a zsidókat 
szolgáljuk, ihanem azi igazságot. 
\Tem a zsidókat védelmezzük, ha-
iiem magát a keresztyénséget, a 
komoly Krisztusi elveket. Mert 
ha az igazság útjáról lesiklunk: 
saját magunk alatt ingatjuk meg 
i talajt, 

A keresztyén embernek har
colnia kell. Harcolnia, de nem a 
zsidók vagy bármely más faj el
len. manem igenis a bűn ellen! 
Fia Jézus ma leszállna hozzánk: 
a leghatározottabban elitélne min
ién egyéb harcot. 

Hadd álljon itt komoly figyel
meztetésül Waichert Miklós tö
rökbálinti róm. kath. plébános 
egyik beszédéből egy kicsike rész 
let. A beszéd Pestvármegye tör
vényhatósági bizottságának gyű
lésén hangzott el s e vezető hely
ről bizonyára meghallotta az 
^gész ország. Halljuk meg mi is 
és tanuljunk belőle. Ft. "Waichert 
Miklós plébános a következőket 
mondta: 

"Hazája ellen vét mindenki, a 
ki a helyett, hogy egységessé, 
Zsidókérdés * 2 2 
erőssé és hatalmassá, iparkodnék 
tenni az országot, azt részekre ta
golja és felekezetek, nemzetisé-

í'yar. Egy .gondolat acélozza 
meg idegeinket, ugyanaz, ami 
még az erkölcstelenségben eler
nyedt franciákban is fenntartotta 
az erőt félszázadon keresztül: a 
revanchenak, az irredentizmus
nak gondolata!" 

Pestvármegye törvényhatóságát 
bizottsága külön határozattal jl 
jegyzőkönyvileg örökítette meg j t 
ezt a beszédet s bizony jó volna, § 
ba meghallanák azt Amerikában 
is. 

Testvéreinket arra kérjük, 
l]ogy tartsák távol magukat a 
gyűlölködő antiszemitizmustól. 
Nem méltó az koiholy keresztyén 
emberhez." 

: k— 
A LEGJOBB RUHÁK 

A LEGKEVESEBB PÉNZÉÉT 

ÖLTÖNYÖK és 
FELÖLTŐK 

MÉRTÉK UTÁN KÉSZÍTVE 
Válassza  k i  azt  a  ]  osztót ,  in  PH' megnyeri tetszését. Vá 

lasszon olyan divatot, amilyent akar. Jobb anyagot, kellé
keket és munkát kap nálunk és a ruhája jól fog állani. 

Rendkívüli értékek kék 4t fekete posztókban. 

$40 

$60 

Pittsburg 
Youngstown 

Canton 
list Liverpool 

Lorain 

4ru 

17-lü W. Federal St. 

Cleveland 
Nilefl 
Akron 

New Castle 
Warren 

Pénzküldés 

fttai 

AURÉL 

15 

FILSINGER 
OKLEVKLES MAGYAR GYÓíTYSZERESZ 

MEGVÁLTÓ GYÓGYSZERTÁRA 
Spring Common Youngstown, Ohio 

PÁNTLIKA GILISZTA—GALAND FÉREG 
Aki pántlika gilisztától szenved, ne kínoztassa magát tovább, vegye 

meg azo.nnal a Filsinger-féle "Pántlika giliszta irtószert." Ez af. egyetlen 
és legbiztosabb szer, mely fájdalom és veszély nélkül is biztosan eltávo
lítja e belekben élősködő férget. Ha nines jelen a giliszta, nem árt azért. 
A pántlika giliszta, vagy más néven galand féreg, által igen sokan szen
tednek anélkül, hogy tudnák azt, hogy e förtelmes állat okozza-kínjaikat. 
Ezek a * szerencsétlenek sápadtak, szemük .beesett, kék gyürüs, nyelvük 
sárgás lerakodással van ellepve. Étvágyuk rossz, majd meg igen mohón 
ehetnének, s minél többet esznek, annál soványabbak. , Ez azért van, mert 
a bélben élősködő pántlika giliszta vérünket is szívja, mely pedig sok-sok 
millió sejtből lesz. Ájulás, fejfájás, szédülés is gyakori jelenség gilisztás 
betegeknél. . Sokszor éles fájdalmak és nagy nyomás is mutatkozik a gyo
morban, majil meg mintha valami csomó járna fel a gyomorból ós a torkot 
fojtaná. Ez buskomorrá, levertté s néha életunttá teszi a beteget, s elsat
nyul. E szer ára használati utasítással 5 dollár. Kakaós ecetekben dupla 
erős adag szükséges. 

Miután e szert sokan utánozzák, figyelmeztetem, liojfy A VALÓDI 
csak a készítőnél kapható. Cim: MEGVÁLTÓ GYÓGYSZERTÁR, 15 Spring 
Common, a Pennsylvania állomás átellenében, FILSINGB1I AURÉL, 
okleveles magyar gyógyszerész, tulajdonosi 

Ezen gyógyszertár tulajdonosa okleveles budapesti gyógyszerész és 
vegyész, íi közel lf> évi gyakorlattal bír, prakszisát Budapest, New York 
és Cleveland legnagyobb gyógyszertáraiban, kórházaiban és klinikáin sze
rezte. Hozzá minden férfi és nő bizalommal fordulhat. 

the Kitchen Cabinet that saves miles of steps 
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A pénznek a bankban a helye, s ezért minden ember jól teszi, ha 
megtakarított pénzét oly bankban helyezi el megőrzés végett, melynek 
több mint 40 éves múltjához és megbízhatóságához kétség nem fér. 

Ha van már betétje más bankban, az nem jelenti azt, hogy miért 
ne helyezze el legközelebbi betétjét a mi bankunkban, és akkor fog 
meggyőződni a mi kiszolgálásunkról. Pénzbetétek után 4% kamatot fize
tünk. 

Pénzküldemények a világ minden részébe a napi legolcsóbb ítftölyaai 
szerint gyorsan és pontosan eszközöltetnek. . •.* > 

Bankunkban magyar hivatalnokok szolgálják ki 

THE COMMERCIAL NATIONAL BANK 
W. Federal St. " Youngstown, O. 
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a Hoosier 
» 

E 

M i n d e n  a  
kezeügyében 

ZER és ezer konyhában szerzett tapasztalatok 
alapján készült a Hoosier. Élelmiszerek, edé
nyek és konyha szerszámok mind kezeügyére 

esnek. 
Leülhet a Hoosier hátahnas, tiszta munka lapja 

elé és minden, amire szüksége van, előtte fekszik, 
mindent elér gyorsan, biztosan és könnyen. 

Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt tölt a kony
hában és ráér idejét másra forditani, ha Hoosieiv 
van a konyhájában. 

Miért nem jön hozzánk, hogy megmutassuk ön
nek. A látogatás nem kötelezi vételre. 

a legolcsóbb napi árfolyam mellett. 

HAJÓJEGYEK 

a leggyorsabb és a társaságok által megsza
bott áron, 

ÚTLEVELEK 
* ' 

és az utazáshoz szükséges okmányok ingye
nes beszerzése. 

The City Trust & Savings Bank 
KÜLF^DI OggTÁLYA 

Wick Building, cor. Phelps and Federal Street! 
Youngstown, Ohio 

co/L*r 

BORO*> 

TARTSA MEG A BEBIT 
ERŐBEN ÉS EGÉSZSÉGBEN. 
A bébi egászségo és fejlődése nagyréss£ 
attól függ, hogy milyen gondozást és táp
lálékot kap. A csecsemőt naponta keU 
füröszteni ós rendszeresen etetni. Ha Ött 
tiem tudja szoptatni a bébit, próbálja 

"i'Mmlewf 
EAGLE BRAND 

(iCONDENSED MILK) 

A legjobb csecsemőcápLilék dus tehéntej
ből és darált cukorból"készítve, különösen 
alkalmas bébik számára. Orvosok min-
denfelé ajánlják minősége és mindenkori 
egyf ormasága miatt. 
A nagyszerű minősége —- mindenkori egyfor
masága — és olcsósága az EAGLE BARND-at 
a legalkalmasabbá teszi konyhai és asztali hasz
nálatra. Vegyen egy dobozzal még ma — hasz
nálja minden oly célra, melyre tej és cukor kell* 
Próbálja sütemény és tészta készitésére. 
Ha olyan tápszert akar, mely a babyt erőssé és 
egészségessé teszi, küldje be az alábbi szelvényt 
és megkapja ingyen a Baby Book cimü füzetet 
magyarul, és utasitást hogyan etesse a bébit. 

THE BORDEN COMPANY 
NEW YORK. 

Alapítva lS57-ben. 

Vftpjn kl e*t a •*elvtnyt. Jegreiw mesr melyik 
könyvecskét akarja ém adja pontira HÉG MA. 

Citjf. *.... 
. . . . . . . . . . i .  S t a t e  

Baby Welfare Book fcecipe Book 
No. 3 

ELADÓ EGY ÜZLET 
> Betegség miatl -í 

mely havonta 506—600 DOLIiÁR TISZTA 
JÖVEDELMET HOZ, sőt némely hónap

ban EZER DOLLÁRT is, amint azt ponto
san vezetett könyveinkből kimutatjuk. Az 
üzlet vezetésére bárkit is betanítunk egy 
hét alatt. A megvenni szándékozók jöjje
nek hozzánk személyesen vagy bővebb fel
világosításért írjanak e címre: 

Furniture Q q. 
220-222 EAST FEDERAL STREET 

mmié 

E UROPEAN EXPRESS & 
MAIL ORDER HOUSE 

109 WICK AVE., YOUNGSTOWN, 0> 
(A Public Squaren, a vasút mellett) 


